
SVC SLALOMO TRENIRUOČIŲ 
TAISYKLĖS 

Data, laikas: skelbiama organizatorių puslapyje www.vsvc.lt  
Vieta: Karaimų g. 99B, Trakai  
Nuoroda: http://vsvc.lt/?figurative-driving,217
Slalomo treniruočių organizatorius: Asociacija „Vilniaus m. Sportinio vairavimo centras“
El. paštas: informacija.svc@gmail.com 
El.psl.: www.vsvc.lt
Registracija tik išankstinė organizatorių puslapyje www.vsvc.lt. 
Trukmė: 2 valandos (grupėje).
Dalyvių  skaičius  grupėje:  10  žmonių  (organizatorius  pasilieka  teisę  koreguoti  dalyvių 
skaičių).

Treniruotėse dalyvauja visi norintys ir turintys galiojantį vairuotojo pažymėjimą  arba 
jauniai su tėvais. Startinis įnašas 1 grupėje - 18 EUR, klubo nariams - 15 EUR. Važiavimų 
kiekis priklauso nuo trasos konfigūracijos ir dalyvių skaičiaus. 
Organizatoriui paprašius, dalyvis privalo pateikti galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir 
galiojantį techninės apžiūros taloną (išskyrus sportinius automobilius, kuriais nevažinėjama 
bendro naudojimo keliais; šių automobilių savininkai pateikia, LASF išduotą sportinio 
automobilio pasą).  
Pateikdamas paraišką dalyvis įsipareigoja laikytis TSK, LASK, šių taisyklių, techninių 
reikalavimų automobiliams.  
Dalyviai prieš startą gali būti patikrinti alkotesteriu. Leistina norma yra 00,00 promilės. 
Besiregistruojantys dalyviai automatiškai patvirtina savo sutikimą pasitikrinti arba 
nestartuoti. Apsvaigusiems arba atsisakiusiems nuo patikrinimo startiniai įnašai  yra 
negražinami. 
 
Slalomo treniruočių startinis įnašas vienam dalyviui -  18 EUR, klubo nariams - 15 
EUR.
Dalyvio registracija yra patvirtinama tik gavus mokėjimą bankiniu pavedimu per 2 dienas 
nuo paraiškos pateikimo. Klubo nariai gali apmokėti vietoje.
Gavėjas: Vilniaus miesto "Sportinio vairavimo centras" 
Sąsk. nr.: LT524010044100121158 
Paskirtis: Treniruotės dalyvio mokestis. (Jei mokama už kelis ar ne iš asmeninės sąskaitos, 
nurodomos dalyvių pavardės)
                                         
Negavus atlikto mokėjimo, organizatorius pasilieka teisę anuliuoti dalyvio registraciją. 
Apie neatvykimą dalyvis privalo pranešti kuo skubiau. Likus mažiau nei 24 valandoms iki 
treniruotės, organizatorius pasilieka teisę negrąžinti startinio įnašo.
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Nespėjus užsiregistruoti į paskelbtą slalomo treniruotę galima susisiekti su organizatoriumi 
el.paštu informacija.svc@gmail.com arba per ,,Facebook’’ puslapį ,,Vilniaus Sportinio Vairav-
imo Centras’’ ir užsiregistruoti į laukiančiųjų eilę. Atsiradus laisvai vietai organizatorius su-
sisieks asmeniškai.
Draudžiamas bet koks dalyvio vietos perleidimas tretiesiems asmenims be organizato-
riaus sutikimo.
Pateikiadamas paraišką dalyvis automatiškai sutinka su visomis taisyklėmis.

Trasoje važiuojančių Dalyvių civilinę atsakomybę dėl tretiesiems asmenims autoavarijos 
metu padarytos žalos asmeniui ir (ar) turtui, atsiradusios kaip autoavarijos pasekmės atsako 
savarankiškai. Etape dalyvaujantys vairuotojai nėra vienas kitam tretieji asmenys. 

Dygliuotos padangos yra draudžiamos. 
 

Dalyviai turi startuoti pagal organizatoriaus nurodymus (suteiktus startinius numerius arba 
pagal nustatyta eilės tvarką).  
Ne trasoje greitis ribojamas iki 5 km/val.. Trasos schema publikuojama treniruotės di-
eną  FB  grupėje  ,,SVC  slalomo  treniuotės’’ arba  ,,Zello’’ programos  kanale  ,,SVC 
treniruote’’.
Bendravimas su dalyviais vyksta per programą ,,Zello’’, kanalas ,,SVC treniruote’’.

Kai yra viršijamas organizatoriaus paskelbtas greitis iki starto vietos ir po finišo arba  už 
dalyvio nesportišką elgesį, jis gali būti pašalintas organizatoriaus sprendimu negrąžinant 
startinio įnašo.  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